World Rowing Masters Regatta 2018 i Sarasota

Vi var 11 personer afsted – og 9 roere fra Humlebæk Roklub der stillede op til Masters I Sarasota, USA 27.-30.
september. Niels-Henrik og Birgitte var supportere mens Anne, Susanne, Pia, Mette, Keld, Thomas, Kim, Claus og
Christian roede.

Det er kaproning i outrigger med deltagere fra hele verden – og ingen udtagelse – det er bare at melde sig til!
Og ved tilmeldingen fik vi markeret os som ”Danmarks største roklub” – idet vi med i alt 36 starter langt overgik
Fredensborg (den næststørste) med deltagelse i 18 starter. Og også største Europæiske klub, dog en plads vi delte
med Christiania Roklub fra Oslo. Faktisk var det kun klubber fra USA – og så 2 fra Canada – der havde deltagelse i
flere starter end HUMLEBÆK ROKLUB. Så havde vi ligesom vist flaget. Vi fik også vist ”brumbassen” – det vil fremgå
af sidste billede 
Af resultater kan siges at vores dame dobbeltsculler (døbt ”Sølvfireren” sidste år) – levede fuldt op til navnet og fik
to 2. pladser i år. Og i år vovede vores damer sig også ud i singlescullere, ud over mange kombinationer i
dobbeltscullere. Godt roet Mette, Pia, Anne og Susanne 
Generelt kan man sige, at vores damer gjorde sig flot bemærket. I klubkonkurrencen, hvor der tildeles point efter
placering og bådtype, opnåede vi at være bedste ikke-nordamerikanske roklub. Damerne blev nr 25 ud af 136
klubber. Kun slået af 2 canadiske og 22 amerikanske klubber.
På herresiden var vi alle 5 i singlesculler. Hatten af for Claus, der som den første Humlebæk herre (i det mindst i
nyere tid) roede de 1000 meter på under 4 minutter. 3:57.5 blev tiden, der rakte til en 5. plads i heatet (ja – der blev
også roet stærkt af de andre ).
Herrerne fik også ud over singlesculler roet mange kombinationer er dobbeltsculler og dobbeltfirer. Og fik oplevet
noget fantastisk: Vi roede 8er med 3 roere fra USA. Vi havde aldrig mødt dem, men Ryan havde på sommerferie i
Florida mødt én af dem og fik skabt kontakten. Det var en fantastisk oplevelse! Og med den 14-årige Katie som
styrmand blev vi guidet præcist, professionelt og roligt til start og gennem løbet. På denne YouTube film kan I se os
ro, og ikke mindst høre hende guide os gennem de 1000 meter:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ICow-sCDYEU
Herrerne klarede sig også godt i klubkonkurrencen, og blev nr 27 ud af 256 klubber. Men de danske drenge fra Sorø
kunne vi ikke slå på rotider – men på så meget andet .
Som kulmination på hele stævnet fandt vi i Sarasota ud af, at vi da skulle ro 8er MIX. Vi varjo 4 damer og 5 herrer; så
én af herrerne skulle styre og leve op til Katies evner. Det lod faldt på Thomas. Løbet vi roede var stævnets sidste
løb. At det så var aldersklasse A (for roere mellem 28 og 36 år) var ingen hindring! Efter en lidt kaotisk ankomst til
startstedet, hvor de 5 andre både lå klar da vi rundede dommertårnet – og store problemer med at få lagt os i rette
position, fik vi et godt løb, hvor vi klart slog ét andet hold 

I 2019 er Masters i Ungarn, ved Lake Valence, 11. til 15. september.
Vi er allerede ved at se på muligheder for at leje et stort hus. Hvis du kunne tænke dig at høre mere – og evt deltage
– kan du kontakte en af os deltagere for at høre nærmere; og lyst til at være med siges til Kim eller Christian.
Farvel – og på gensyn!

